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XIN PHÂN PHÁT VÀ NIÊM YẾT 

Duyêṭ lại ngày 07/29/13 

 

2013-14 

Thông báo hàng năm về Thủ tục Khiếu nại đồng nhất (UCP): 
(Chính sách của Hội đồng Giáo dục 1312.3) 

 

 

Cho học sinh, nhân viên, phụ huynh hay giám hộ của học sinh, ủy ban tư vấn 

trường và học khu, nhân viên trường tư thích hợp hay đại diện và những 

người quan tâm khác. 
 

 
Học khu Thống nhất Oakland có trách nhiệm chủ yếu bảo đảm sự tuân hành luật của liên bang và tiểu bang và những điều 

lệ và đã thành lập những thủ tục để giải quyết các lý lẽ để kỳ thị trái luật và những khiếu nại viện lý vi phạm luật liên bang 

hay tiểu bang chi phối các chương trình giáo dục. Học khu khuyến khích giải quyết sớm và không chính thức các khiếu 

nại ở mức độ trường sở bất cứ khi nào có thể được. Xin liên lac̣ với hiêụ trưởng hay nhân viên điều hành nếu quý vi ̣ có 

quan ngaị gi.̀ 

 

Học khu thống nhất Oakland sẽ dùng Thủ tục khiếu nại đồng nhất (UCP) để giải quyết các khiếu nại đươc̣ cho là kỳ thị, 

quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ trong các chương  trình và hoạt động của Học khu dựa trên các đặc tính  thực sự hay nhận 

thấy về dân tôc̣ hay chủng tôc̣, màu da, tổ tiên, quốc tic̣h, nguồn gốc quốc gia, nhâṇ diêṇ chủng tôc̣, tuổi tác, tôn giáo, tình 

trạng hôn nhân hay làm cha mẹ , khuyết tật thân thể hay tâm thần, giới tính, khuynh hướng giới tính, phái, nhâṇ diêṇ phái, 

bày tỏ phái hay thông tin về gien , hay đăc̣ tính khác có nói tới trong Education Code 200 hay 220, Penal Code 422.5 hay 

Government Code 11135 hay dưạ trên sư ̣liên hê ̣với môṭ người hay nhóm người với môṭ hay nhiều đăc̣ tính thưc̣ sư ̣hay 

nhâṇ thấy này.  

 

Học khu ngăn cấm bất cứ hình thức trả thù nà o đối với người khiếu naị trong quy trình khiếu naị . Viêc̣ tham gia quy trình 

khiếu naị se ̃không ảnh hưởng tình traṇg, cấp bâc̣, điểm số hay công tác của người khiếu naị, 

 

Thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng sẽ được dùng để giải quyết bất cứ khiếu nại nào được cho là học  khu không tuân hành 

viêc̣ ngăn cấm đòi hỏi hoc̣ sinh trả hoc̣ phi,́ ký quỹ hay tổn phí khác cho việc tham gia các hoạt động giáo dục, các yêu cầu 

phát triển và áp dụng kế hoạch an toàn trường và luật của tiểu bang và/hay của liên bang trong các chương trình giáo dục, 

chương trình trơ ̣giúp ngân sách theo loaị, giáo dục di dân, giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật nghề nghiệp và các chương trình 

huấn luyêṇ, chăm sóc và phát triển trẻ, chương trình dinh dưỡng trẻ và chương trình giáo dục đặc biệt. 

 

Môṭ khiếu nại đươc̣ cho là kỳ thị trái phép, quấy nhiễu, đe doạ, hay bắt naṭ phải nộp trong vòng không trê ̃hơn sáu tháng 

kể từ ngày xảy ra hay sáu tháng kể từ ngày mà người khiếu nại lần đầu tiên biết sự việc được cho là kỳ thị, quấy nhiễu, đe 

dọa, hay bắt naṭ trừ phi là Giám đốc học khu hay đại diện gia hạn thời gian nộp. 

 

Các khiếu nại sẽ được xem xét và một văn bản quyết định hay báo cáo sẽ gởi tới người khiếu nại trong vòng sáu mươi 

(60) ngày trên lic̣h kể từ ngày nhận khiếu nại. Thời hạn sáu mươi (60) ngày này có thể gia hạn bằng văn bản thỏa thuận 

của nguời khiếu nại. Người của Học khu mà chịu trách nhiệm xem xét khiếu nại sẽ tiến hành và hoàn tất cuộc điều tra phù 

hợp với đoạn 4680-4687 và phù hợp với các thủ tục địa phương áp dụng theo điều 4621. 
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Nếu không hài lòng cới quyết điṇh của Hoc̣ khu , người khiếu nại có quyền kháng án quyết định của Học khu lên Bộ Giáo 

dục (California Department of Education - CDE) Người khiếu naị có thể  nộp một đơn kháng án trong vòng 15 ngày trên 

lịch kể từ ngày nhận được quyết định của Học khu và kháng cáo sẽ nêu rõ lý do cơ bản cho việc  kháng cáo quyết điṇh, 

cho biết xem những sư ̣kiêṇ thì có sai và /hay luâṭ đa ̃áp duṇg sai. Đối với những khiếu nại cho rằng có kỳ thị, quấy nhiễu, 

đe doạ, hay bắt naṭ dưạ trên luâṭ của tiểu bang thì người khiếu naị se ̃đơị 60 ngày trên lịch trôi qua kể từ khi nộp kháng cáo 

lên CDE trước khi theo đuổi các biêṇ pháp luâṭ dân sư ̣ , với điều kiêṇ là hoc̣ khu đa ̃thích hơp̣ và đúng lúc báo cho người 

khiếu naị biết về quyền nôp̣ khiếu naị theo 5 CCR 4622. Viêc̣ taṃ ngừng hoaṭ đôṇg không làm nhe ̣bớt lêṇh của tòa và đối 

với những khiếu naị về kỳ thi ̣ dưạ trên luâṭ liên bang. (Education Code 262.3) 

 

Người khiếu nại có thể theo đuổi các biện pháp dân luật ngoài thủ tục khiếu nại của Học khu. Người khiếu nại có thể tìm 

kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm hòa giải hay luật sư công/tư. Một tòa án sẽ có thể áp đặt các biện pháp dân luật bao gồm 

nhưng không giới hạn tới các lệnh hạn chế và cấm đoán.   

 

Nếu một người khiếu nại không thể làm đơn vì ít học hay khuyết tật khác , thì nhân viên học khu sẽ giúp họ nộp đơn . Môṭ 

bản sao thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhất se ̃có sẵn miêñ phí . Chính sách Thủ tục khiếu nại và điều lệ hành chánh sẽ được niêm 

yết trong tất cả trường trong hoc̣ khu và văn phòng , kể cả phòng nghỉ giái lao của nhân viên và phòng ho ạt động của học 

sinh. Nếu có 15% học sinh hay nhiều hơn ghi danh trong một trường nào mà nói cùng một thứ tiếng khác tiếng Anh , thì 

các mẫu chính sách học khu , điều lê ̣và thông báo liên quan tới thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhấ t se ̃đươc̣ dic̣h ra thứ tiếng đó  

(Education Code 234.1, 48985) 

 

Trong giờ làm việc, nhân viên Học khu có thể gởi khiếu nại qua máy fax hay với sự chấp thuận của cấp trên, có thể rời sở 

làm để tự tay đi nộp một đơn khiếu nại. Ngoài ra, các đơn khiếu nại cũng có thể chuyển qua thư cho Văn phòng học khu 

hay qua đường bưu điện. 

 

Các mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại Văn phòng thanh tra (Khuôn viên Lakeview, Cafeteria Room, 746 Grand Avenue, 

Oakland, CA 94610). Thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng có trên trang website của học khu: www.ousd.k12.ca.us – dưới đề 

mục Departments, rồi mục Ombudsperson. 

 

Khiếu naị phải đươc̣ nôp̣ bằng văn bản cho nhân viên thừa hành sau đây: 

Ông Gabriel Valenzuela, thanh tra viên, chịu trách nhiệm nhận và theo dõi tất cả khiếu nại chính thức của Học khu. Viên 

thanh tra (Khuôn viên Lakeview, Cafeteria Room, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610) cũng chịu trách nhiệm điều 

tra các khiếu nại của phụ huynh/học sinh liên quan tới kỳ thị cũng như khiếu nại liên quan tới chương trình của Học viên 

Anh ngữ (ELL) và hành động trả thù hay can thiệp với sự ủng hộ chương trình ELL. Viên thanh tra cũng điều phối các 

Khiếu nại đồng nhất  Williams và phục vụ như người điều phối Title IX. Quý vị có thể liên lạc với Ông Valenzuela ở số 

(510) 273-3243, FAX (510) 273-3252 hay qua email ở địa chỉ Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us 

  

Thanh tra có quyền độc lập để: viếng thăm  bất cứ trường hay văn phòng nào; nói chuyện với bất cứ học sinh nào, nhân 

viên nào hay phụ huynh/giám hộ; xem xét bất cứ tài liệu nào để tiến hành mọi điều tra vô tư; và tham dự bất cứ buổi họp 

nào mà không cần xin phép hiệu trưởng hay quản lý trước. Thanh tra cũng sẵn sàng giải thích vai trò của mình và trách 

nhiệm đối với học sinh, nhân viên, phụ huynh/giám hộ và công chúng. Xin liên lạc với thanh tra nếu quý vị có câu hỏi gì 

về thủ tục khiếu nại đồng nhất của Học khu.(UCP). 

 

Ông Michael McGrath, ở Equal Employment Opportunity  (EEO)/Reasonable Accommodations & Leaves Specialist, 

Human Resources Services & Support Division (1000 Broadway, Suite 295, Oakland, CA 94607) chịu trách nhiêṃ điều 

tra các khiếu naị đươc̣ cho là kỳ thi ̣ trong viêc̣ làm . Ông cũng điều phối cho viêc̣ thay đổi hơp̣ lý cho nhân viên khuyết tâṭ 

có trong Title II-Americans with Disabilities Act (ADA) 1990. Mọi người có thể liên lạc được với Ông McGrath ở (510) 

879-8842. Số Fax: sẽ cho biết sau, hay qua email ở michael.mcgrath@ousd.k12.ca.us. 

http://webportal.ousd.k12.ca.us/
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Cô Barbara Parker, điều phối viên Health Services/Section 504 (Dịch vụ Y tế) Văn phòng Family, Schools & 

Community Partnerships  (Gia đình, Trường học và Đối tác cộng đồng) (Khuôn viên Lakeview, 746 Grand Avenue, 

Phòng 15, Oakland, CA  94610), thì chịu trách nhiệm điều phối các sửa đổi chương trình cho học sinh khuyết tật có ghi 

trong Section 504 của Đạo luật phục hồi năm 1973. Cô cũng điều tra các khiếu naị liên quan tới Section 504. Quý vị có 

thể liên lạc với Cô Parker  ở số (510) 273-1510, FAX (510) 273-1511  hay qua email ở 504@ousd.k12.ca.us 

 

Ông James Williams, Cảnh sát trưởng, Ban Cảnh sát trường hoc̣ Oakland (1011 Union Street, Oakland, CA 94607, chịu 

trách nhiệm điều phối và điều tra các khiếu nại chống nhân viên cảnh sát trường h ọc Oakland. Cảnh sát trưởng Williams 

có thể được liên lạc ở (510) 874-7777, Fax (510) -874-7787 hay qua email ở police@ousd.k12.ca.us 
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